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دان             آانت الهجمات اإلرهابية الكبرى والتهديدات ضد العديد من بل
ة           ة وإجراءات المراقب تحكامات األمني شار االس ي انت ببًا ف الم س الع
ة،                 ات الفردي ق الحوار، والحري التي آثيرًا ما تستخدم أيضًا في خن

 .وحرية التعبير، آما أعلن االتحاد العالمي للصحافة
 

الم الضوء                   ومن المقرر أن تسلط أجهزة اإلعالم في آل أنحاء الع
ر           سبة لجماهي على المخاطر المترتبة على مثل هذه اإلجراءات بالن
المي، الثالث من                    ة الصحافة الع وم حري ك في ي أجهزة العالم، وذل

ة من                .   أيار/ مايو المي للصحف حزم اد الع دم االتح ومرة أخرى يق
ات             ة، واإلعالن ة المعلوماتي االت، والرسوم البياني المقابالت، والمق

ة الصحافة الحرة        / لنشرها في يوم الثالث من مايو      أيار تأآيدًا ألهمي
م                      ة الحك ل أنظم ي ظ تى ف ات ح ن الهجم ا م رورة حمايته وض

 .الديمقراطية
 

وان            الصحافة تحت    "ومن الممكن إنزال نسخة من المواد تحت عن
ة ت             "  المراقب بكة اإلنترن ى ش الي عل ع الت ن الموق ل م دون مقاب : ب
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وانين مكافحة اإلرهاب                    ة ق ى مراجع ذه إل واد ه ة الم وتهدف حزم
ه               َكم علي َجِرم أي خطاب ُيـْحـ واألسرار الرسمية، والقوانين التي ُتـ
شفهم                  دعوى آ ًا ب ة الصحافيين جنائي اب، ومحاآم برر اإلره بأنه ي
عن أسرار رسمية، ومراقبة االتصاالت دون إذن قضائي، وفرض       

 .القيود على الوصول إلى المعلومات الحكومية
 

المي للصحف           تيموثي بالدنج ولقد أآد    اد الع ذي لالتح  المدير التنفي
درة الصحافيين                     ديدًا بق د تلحق ضررًا ش ذه اإلجراءات ق أن آل ه
ذي يضعف من                   ة، األمر ال ا بدق على التحقق من المعلومات ونقله

 .قدرة الصحافة على إعالم الناس
 

ضاربة        وأضاف أن الموازنة بين المصالح األمنية التي قد تكون مت
ًا، إال               صعوبة حق ير من ال أحيانًا وبين الحرية قد يكون على قدر آب
تخدام           ا باس ة تلزمه سئولية مطلق ة تتحمل م ة الديمقراطي أن األنظم
ا إذا آانت المخاوف                    ى م م عل ة للحك ايير الدقيق مجموعة من المع

ات            ى الحري ود عل برر فرض القي د .   األمنية ت دنج  وأآ  ضرورة    بال
ا             ة له ات التابع فرض هذه الرسالة الواضحة على الحكومات والهيئ

 .في اليوم العالمي لحرية الصحافة
 

 :حرية الصحافة
االتحاد العالمي للصحف يطلق حملة الثالث من : الصحافة تحت المراقبة

 أيار/مايو

دى اإلعالم         25 – 24تشهد دبي خالل الفترة من    م منت  أبريل المقبل تنظي
ن                       2007العربي   د ب شيخ محم سمو ال ة صاحب ال ام تحت رعاي ذي يق ال

ي،                        اآم دب وزراء ح ة رئيس مجلس ال وم نائب رئيس الدول راشد آل مكت
ور                  و وتط ه نم تي تواج ديات ال رز التح ث أب ام لبح ذا الع وسيخصص ه

 .اإلعالم العربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة من                       صحافة نخب ادي دبي لل ه ن ذي ينظم دى ال ال المنت ويشارك في أعم
ن                  رين واألآاديميي قادة اإلعالم العرب واألجانب إلى جانب عدد من المفك
الم                 ناعة اإلع اع ص ة لقط اع الراهن شون األوض ذين سيناق ارزين، ال الب
العربي والفرص المتاحة لتطوره والتحديات التي تواجه مسيرة النمو في        

وي    اع الحي ذا القط ن            .  ه د م دى العدي ضر المنت ر أن يح ن المنتظ وم
 .الشخصيات الهامة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم

 
يواجه القطاع اإلعالمي      :  "وقالت منى المري رئيس نادي دبي للصحافة      

ن                     ة م سلة متنامي شهده سل ذي ي سريع ال ور ال ار التط ي إط ي وف العرب
ام             ذا الع دى له التحديات ، وقد حرصنا لذلك على تخصيص موضوع المنت
ى مسيرة نمو القطاع                     ر عل تي تؤث ة ال لمناقشة ودراسة العوامل المختلف
اء                ة، وانته اءات اإلعالمي ي الكف ة النقص ف ن معالج دءًا م ي، ب اإلعالم

 .بتأثير التطورات التقنية على أداء القطاع
 

ا     ادات             :   وأضافت منى المري بقوله رز القي ة من أب ستضفي مشارآة نخب
ذي               دى ال شات المنت ى مناق ة إل ن الحيوي دًا م ة مزي ة واألآاديمي اإلعالمي
ة،                       ة العربي ام في المنطق أآبر تجمع إعالمي من نوعه يق رسخ مكانته آ
ة،      وذلك مع استقطابه للعديد من أبرز القيادات اإلعالمية اإلقليمية والدولي
ضايا           د من الق وتحوله إلى منصة حيوية للحوار وتبادل اآلراء بشأن العدي

 . الحيوية التي تهم اإلعالم العربي
  

ى              :  وقالت سخة األول إطالق الن ام ب ذا الع سيمتاز منتدى اإلعالم العربي له
، وهو تقرير شامل يسلط الضوء    "نظرة على اإلعالم العربي" من تقرير  

الم                ناعة اإلع اع ص ستقبلية لقط ات الم ة والتوجه اع الحالي ى األوض عل
صحافة وشرآة برايس                     ادي دبي لل ن ن اون بي العربي، ويتم إعداده بالتع

 .ووتر هاوس آوبرز
 

ف                ي بمختل الم العرب اع اإلع ي قط ة ف ورات الحالي ر التط د التقري ويرص
ل              ى عوام ضوء عل سلط ال ا ي سموع، آم ي والم روء والمرئ ه المق أنواع
م                     تي تواجه صناعة اإلعالم في مختلف أنحاء العال النجاح والتحديات ال

 .العربي
 

ام                          ى في ع رة األول ه للم ذ تنظيم رز من دى اإلعالم العربي ب يذآر أن منت
ة               2001 ى مستوى منطق ا عل ة من نوعه  في دبي، آأآبر تظاهرة إعالمي

ام واسع من وسائل اإلعالم                 دى باهتم د حظي المنت شرق األوسط، وق ال
را            دى نظ ات المنت ة لفعالي ة وافي تي خصصت تغطي ة، ال ة والعالمي العربي
ة                     ا في صدارة قائم ع به تي يتمت ة ال لتميز القضايا التي يناقشها، والمكان

 .أبرز األحداث اإلعالمية في العالم العربي
 

 نادي دبي للصحافة: المصدر

منتدى اإلعالم العربي يناقش أبرز التحديات التي تواجه نمو وتطور 
 المؤسسات اإلعالمية بالمنطقة 

 ابريل بمشارآة نخبة من القيادات   25-24المنتدى يقام بين 

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

ر   ومن بين المساهمين في تقديم المقاالت، والمقابالت، والمواد التحريرية للنشر   ذي لصحيفة         بل آيل دير التنفي ورك  "، الم نيوي
د  ، و 19، المديرة التنفيذية للفقرة وأجنس آاالمارد المستشار العام لمنظمة واتش لحقوق اإلنسان، دينا بوآيمبنر ، و " تايمز ديفي

ة في موسكو، والصحافي                  أندريه ريختر  ، و "برايفاسي إنترناشيونال" من  بانيسار انون والسياسات اإلعالمي د الق دير معه  م
ه،                  سيموس دولي يو، و ني جاو   الصي رًا ل دن مق وي    من االتحاد الوطني للصحافيين الذي يتخذ من لن د ل دى     وريمون  من منت

 .جنوب أفريقيا للمحررين الوطنيين
 

ة،       باإلضافة إلى هذا تتضمن الحزمة المتاحة باللغات اإلنجليزي
 :والفرنسية، واألسبانية، واأللمانية، والروسية ما يلي

 
ى               برى عل االت إعالن آ إعالنات خدمة عامة قوية أنتجتها وآ

 ".الصحافة تحت المراقبة"مستوى العالم حول موضوع 
 

ى معلومات             مواد تهدف إلى إشراك شباب القراء، باإلضافة إل
ة    ي شي تاو  عن الصحافي الصين    الحائز على جائزة قلم الحري

المي للصحف          اد الع وهو الصحافي    .  الذهبي التي يقدمها االتح
بر     ذ نوفم ِجن من ذي ُسـ اني   /ال شرين الث شره   2004ت سبب ن ، ب

صين          ي ال صحافة ف ى ال ود المفروضة عل . لمعلومات عن القي
سلطات              ى ال الها إل ة إلرس ات بريدي واد بطاق ضمن الم وتت

 .الصينية احتجاجًا على سجن الصحافيين
 

معلومات في هيئة رسوم بيانية عن عدد الصحافيين الذين قتلوا       
ة              يع خاص ن مواض ة ع وم رأي آاريكاتوري جنوا، ورس أو س

 .بحرية الصحافة
 

ى شبكة                    ع عل ع خاص للبث أو للمواق ًا موق ولسوف يتاح قريب
 .اإلنترنت

 
ى شبكة اإلنترنت          : المواد متاحة بالكامل على الموقع التالي عل
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ة الصحافة               دافع عن حري االتحاد العالمي للصحف، والذي يتخذ من باريس مقرًا له، هو منظمة عالمية لصناعة الصحف، وي
 منظمة صحافية وطنية، باإلضافة    76 ألف صحيفة؛ وتشارك في عضويته 18ويمثل االتحاد .   ويروج لها على مستوى العالم    

ة في               ة، و   102إلى مسئولين عن شرآات صحافية وصحف فردي ة              12 دول اء، وعشر مجموعات صحافية إقليمي ة أنب  وآال
 .وعالمية

 
 :لالستعالمات برجاء االتصال بـِ الري آيلمان، مدير االتصاالت لدى االتحاد العالمي للصحف
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